Mistrovství ČR ve sprintu a závod Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B ve sprintu,
závod Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B na klasické trati

POKYNY
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., oddíl OB
Datum konání:
Centrum:

19. – 20. 2. 2022
Sportovní areál Flemda Rýmařov, Sokolovská ulice (parkoviště
a vyčítání čipů) GPS : 49.9363000N, 17.2638000E

Prezentace:

sobota: v centru závodu od 12:30 do 14:00,
neděle: v centru závodu od 8:30 do 9:30 pouze pro příchozí
Změny pouze na mail: milan.bincik@gmail.com, nebo SMS
737 241 011, změny jsou platné po potvrzení požadavku.
Potvrzení o platbě startovného bude k vyzvednutí v centru. Nutný el.
výpis o provedené platbě.

Start 00:

sobota: 14:30 – intervalově dle startovní listiny
neděle: 10:00 – intervalově dle startovní listiny

Vzdálenosti:

centrum – parkoviště
100 – 1000m
centrum – start závodu So i Ne
1700 m
centrum – cíl So i Ne
1700 m
Start a cíl jsou vedle sebe, můžete zde odložit oblečení. Pořadatel za
odložené věci neručí. Cesta na start není značena, viz. plánek.

Parkování:

pro závodníky je určeno veřejné parkoviště, ze kterého se závodníci
dostanou na start, v případě zaplnění hledejte parkování v blízkosti
areálu dle dopravního značení. Zákaz parkování v oblasti od
zámečku Janovice (parkoviště u zámku) směrem ke startu (ul.
Zámecká a Panská).

Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTident, v případě poruchy SI se
průchod kontrolou razí do mapy! Jeden čip nesmí být použit v závodě
vícekrát. SIAC čipy je možné použít, krabičky BUDOU programovány
v Air modu včetně cíle.

Vyčítání čipů:
Mapa:

areál Flemda
sobota sprint 1:7500 , ekv. 5m, formát A4

neděle 1:15000, ekv. 5m, formát A4
Stav 01/2022, mapovali: Klech, Mareček, Rajnošek, aktualizace pro LOB
Klech

Startovní procedura: Závodník dostane mapu 30 sekund před startem v posledním, třetím
koridoru. Odstartuje na pípnutí hodin v čas svého startu. Vydává se na
mapový start a svoji trať. Závodník je povinen na startu vynulovat a
zkontrolovat čip.
Parametry tratí:

viz. samostatná příloha v ORISu

Výsledky:

v centru i on- line, odkaz na ON-LINE výsledky je uveden v ORISU.

Převlékání:

pouze ve vlastních dopravních prostředcích, prostor u vyčítání čipů
je vyhrazen pro pořadatele

Terén:

podhorský terén v nadmořské výšce 600 - 800 mnm, louky+ turistické
cesty.

Sníh a stopy:

plná 70 %, čárkovaná 29 %, tečkovaná 1%
Místy dostatek, místy vytátá místa, vezměte horší lyže.
Počítejte s občasným přeskakováním potůčků.

Zakázané prostory: veškeré prostory v okolí shromaždiště mimo cestu na start, v mapě oblast
přírodní rezervace Pstruží potok

Upozornění:

dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po turisticky frekventovaných
trasách!!!!! Při vyhýbání se protijedoucím závodníkům dodržujte
pravidlo pravé ruky!!! Na okraji pastvin se vyskytují ohradníky-dbejte
zvýšené pozornosti při průjezdu těmito místy.

Vyhlašování:

ihned po skončení každého závodu v centru 1.-3. místo (kromě kat. P)

WC:

v centru

Časový limit:

dle pravidel LOB čl. 13.2

Uzavření cíle:

sobota v 17 hod pro sprint, neděle ve 13 hod

Výdej map:

mapy se v cíli vybírají, výdej bude v neděli po startu posledního
závodníka, u vyčítání SI čipů.

První pomoc:

v centru závodu, případnou další pomoc si každý účastník hradí ze svého
zdravotního pojištění

Občerstvení:

čaj po závodě v centru, na trati občerstvení nebude. Bufet není zajišťován.

Jury závodu:

bude zveřejněna na shromaždišti

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč. Proti oficiálním
výsledkům na adresu: Milan Binčík, Čapákovo nábřeží 37, 747 05 Opava,
email: milan.bincik@gmail.com

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel LOB, Soutěžního řádu a Prováděcích
předpisů.

Informace:

ORIS, Richard Klech, e-mail: richoklech@seznam.cz , tel. 604 272155

Funkcionáři závodů: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Radek Peňáz
Milan Binčík
Richard Klech

Poděkování sponzorům a partnerům:
Konání závodů umožnil podnik Lesy ČR, s.p.

